Jozef Tóth – TRI ZOSKOKY DO NEZNÁMA
„Život sŕ Bohom, život z viery je dobrodružstvom, ktoré sa v mnohom podobá
parašutistickému zoskoku. Preto som použil túto alegóriu pri uvedení mojich spomienok.
Každý parašutista vyskočí z lietadla s vierou, že jeho padák sa otvorí. I keď sa niekedy
stáva, že to tak nie je, môžem potvrdiť, že Boží padák, ktorý drží vo svojich rukách On,
náš milujúci Otec, sa otvorí vždy. Oplatí sa Mu dôverovať a pustiť sa s Ním na cestu viery,
pretože On je verný. A o tomto, o Božej vernosti, hovorí toto svedectvo.“
Jozef Tóth
Jozef Tóth vo svojej knihe rozpráva príbeh svojho života a obrátenia. Popri tom
vyučuje o životne dôležitých veciach. Je dojímavé čítať, ako sa z tanečného hudobníka
stal Božím vykúpeným dieťaťom, ako našiel zhora určenú manželku, s ktorou na začiatku
manželstva vedeli komunikovať len jazykom lásky, pretože nepoznali materinský
jazyk jeden druhého. Kniha súbežne rozpráva a vyučuje. Toto spárovanie je úžasné!
Oživuje príchuť spomienok starých časov a podáva vysvetlenie hodné zamyslenia
sa o hlbokých pravdách života. Verím, že kniha bude pre mnohých ukázaním smeru,
budíčkom a lúčom svetla cesty k Bohu!
Zöldi Józsefné, Apoštolská cirkev – Pécs (Maďarsko)
spisovateľka a pracovníčka s mládežou – www.fenysugar.try.hu
Táto kniha nie je len dojímavou autobiografiou brata Jozefa Tótha, ale je aj
úžasným svedectvom o zápase viery i dôvery v Boha v sťažených podmienkach
a v rôznych nepredvídateľných okolnostiach ľudského bytia. Keď som ju prečítal
v maďarskom jazyku, miestami ma rozosmiala, ale na niektorých miestach som
musel použiť aj vreckovku. Samozrejme, že jej posolstvo je oveľa hlbšie, ako iba
vyvolanie úsmevu, či sĺz v očiach čitateľa.
Už samotný názov knihy nesie v sebe krásne atribúty viery: „A viera je podstatou
toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.“ (Žid 11,1).
Z ľudského hľadiska je budúcnosť pre človeka neznáma. Má pred ňou aj keď nie
strach, tak minimálne rešpekt. Kniha TRI ZOSKOKY DO NEZNÁMA nie je o bezhlavom
a riskantnom skoku do víru života, ale o odvahe viery vrhnúť sa do bezpečia Božej
náruče, keď je Ním človek volaný „Poď!“, alebo poslaný „Choď!“... a dopad? Ten nie
je tvrdý, pretože Božia náruč je nežná a bezpečná! Mňa kniha povzbudila vo viere,
potešila na duši a inšpirovala k vytrvalejšiemu zápasu „o vieru raz danú svätým“.
Michal Hornyák, starší zboru Bratskej jednoty baptistov – Hurbanovo
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Jozef Tóth je emeritný pastor nesvadského zboru Apoštolskej
cirkvi na Slovensku. So svojou manželkou Annou 24 rokov
slúžili v zbore. Majú štyri deti a deväť vnúčat. Ich srdce je
naplnené vďakou voči živému Bohu za to, že z Jeho milosti
môžu vyznávať ako Jozua: „Ja a môj dom slúžime Hospodinovi!”
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